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 فصلية، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/ . هـ 1397شتاء ، 49لالعدد ا، حمكمة ةيعلم

 41-60 صص؛ م 2018

 يف وسائل اإلعالم؛ ةيالعرب یإل ةيمن الفارس ةيالرتمجة الشفه ةيعمل
 وداربلنت ينيف اتيتقن ةينظر  یاعتماداً عل 

 3اينگيخو  مييدمحم رح، 2نجيگس  گنر ، 1واريك يعل
 إصفهاف جبامعةكآداهبا  ةیطالب دكتوراه يف اللغة العرب. 1
 إصفهاف جبامعة كآداهبا ةیالعرب اللغة قسم يف ةكمشار  ةأستاذ. 2
 إصفهاف جبامعةكآداهبا  ةیيف قسم اللغة العربأستاذ مساعد . 3

 13/08/1391: البحث قبول خياتر   23/02/1391: البحث استالم خياتر 

 صامللخ  
تسػػلی   یمهػدؼ ىػ ا الث ػػ  إلػ، لفػػراغ نشػاىده يف ؾبػاؿ دراسػػتها انتهػػا كسػدان كأمهیػػة الةصبػة الشػفومة كم ینظػران إلػ

علػػ، ىػػ ه الةصبػػة الشػػفومة تقنیػػات یالضػػوع علػػ ًان علػػككتر  ثػػةمعلػػم الةصبػػة اغبد تاینظػػر  یاعتمػػادا ن  نػػامیف ةمػػنظر  ییػػ
نیػة يف كسػال  اععػ ـ اعمرا وفمػاؼبةصبػوف الفور  تخدمهاالػ  مسػ اتیػكنوجو عدسات الث   صوب التقن، كداربلنت

مػ   تمػمقابلػة أجر  03وَّنػة مػن كم ةیلتسجی ت صوت قةیدق 063الدراسة من  نةیّونت عككجو اػبصوص. ت یعل
 امػك.نیالعربیػة مػن قثػ  طبسػة مػن اؼبةصبػ یموقػ  قنػاة العػادل كسبػت ترصبتهػا مثالػرة إلػ یعلػ ینیرانماع نیثار اؼبسؤكلك

 .ان یورة عملكاؼب    تیيف التسج اتیالتقن ةیّ لت دمد نوع قةیدق 02اخةان منوذجان عشوالیان مضمّ  
مػا اتضػأ أّف ك ةیػالعرب یإلػ ةیرقعػة اؼبقارنػة يف الةصبػة مػن الفارسػ  مػتنو  یاؼبرصػودة إلػ اانتیػكتوصػ  الث ػ  كفقػان للث

ّمیّػان  يیػػ  ك تابیػة كزبتلػػن عنهػاكاؼبسػتخدمة يف الةصبػة الشػػفهیة تتمااػ  كالتقنیػات الدارجػػة يف الةصبػة ال اتیػالتقن
 یثػر اسػتخدامان علػكىػ  أ، نییػككالت، افؤكػكالت، كاالقػةاض، كالنسخ،  مكالتعد، ق كالن، ةیاغبرف اتیمثدك أف التقن
 اؼبةصبنی الفورمنی. یالةتیب لد

 
 .العربیة یالةصبة من الفارسیة إل  الةصبة اتیتقن   ةمالةصبة الشفو : الرئيسة الكلمات

  

                                                                                                                                                       

ةاؼبسؤكل ةالكاتث                 ganji@fgn.ui.ac.ir  
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 مةاملقد  . 1
ًاؿ تػػػ ـزانػػػت ك ك،  ظػػػاىرة الةصبػػػة إفّ   األداة الويیػػػدة لسػػػدّ ىػػػ  ىػػػ ه الظػػػاىرة  .أترمػػػخ اعنسػػػاف التػػػ

ًغ نشػاط الةصبػة    ّ كػياجة التواص  بنی الثشػر كيف   علػم لػو قواعػد كنظػرایت يف كأنػواع التثػادؿ. كبػ
عػػن  سػػواع، الثشػر هاإذ مارسػػ، ذاهتػػا موجػودة منػػ  األزؿ انػػت يف يػدّ كفهػػ   ، أكالػ  القػػرف العشػرمن

فتثػػػادلوا اؼبعلومػػػات فیمػػػا بیػػػنهم ، العصػػػور علػػػی مػػػرّ ، تابػػػةك ـ أك الكػػػطرمػػػإل اع ػػػاع كاعلػػػارة أك ال
ًاكجت الثقافات كاغبضارات فیما بینهما أمضان   .(5: ـ9999، )العسری كت

قالػو  مػایكلػو أمعنػا النظػر ف ینیالغػرب یأسثإل كأقدـ فبػا قبػده لػد نیعند اؼبسلم این كإف دراسات الةصبة نظر 
لتثیّنػػت لنػػا ىػػ ه األسػػثقیة ، لػػن سػػنةأإلػػی أترخیػػو  معػػود كالػػ م «اغبیػػواف»تابػػو كيػػوؿ الةصبػػة يف   اعبػػاي 
 (05: ش9065، جػػػو صػػلأ)سػػػنة  555تتجػػاكز دل (Etienne Doletبینمػػا دراسػػػات اتػػنی دكلػػػو )، كالقدمػػة

كمػن الثػدمه  أف منقثػإل ، كتعتمد العلـو اؼبختلفة علی األسس النظرمة الصػ ی ة لت قیػإل األىػداؼ اؼبرجػوة
   الةصبة ال  مواجهها.كي  مشا  ن منهاكى ا األمر علی علم الةصبة دكف استثناع لیتم

إّف »: بقولػػو( Catfordتفػػورد )كألػػهرىا مػػا مقدمػػو  ، ثػػریة متنوعػػةكأّف للةصبػػة تعػػارمن   والشكك  
، تفػوردك)« الةصبة ى  عملیػة ربػّ  الويػدات النصػیة للغػة اؼبقصػد ؿبػ  الويػدات النصػیة للغػة اؼبثػدأ

 : ما مل كوبسوف للةصبة ا اة أنواع كى   ك. ك یً ركماف جا (20: 9073

 ( الةصبػػة نػػمن اللغػػة الوايػػدةInteralinguale) ،لمػػات )كىػػ  تفسػػری كأك إعػػادة صػػیالة ال
 اللفظیة بواسقة إلارات أخری يف اللغة نفسها(.اعلارات 

 ( الةصبػػػة بػػػنی لغتػػػنی ـبتلفػػػنی أك الةصبػػػة الصػػػرفیةInterlinguale) : كىػػػ  تفسػػػری اعلػػػارت(
 اللفظیة ابستخداـ إلارات لغة أخری(. 

 (  ترصبػػػة سػػػیمیاع نصػػػنی أك الت ومػػػIntersemiotique) : كىػػػ  تفسػػػری اعلػػػارات اللفظیػػػة(
 .(08: ـ0390، )ابسنتظم إلارات لری لفظیة( بوساطة إلارات ني 

هػ  فالشػفهیة  الةصبػة أم الةصبػة بػنی اللغػات كدبفهومهػا الشػال . أّمػا، إّف ما مهّمنا ىنػا ىػو النػوع الثػاي
 عنػو مػا مهػدؼ منػو إعػادة صػیالة اؼبعنػی الػ م عػّ  ك،  لغومػة نشاط خقايب تتدخ  فیػو معػارؼ لغومػة كلػری

من  لغة اعلارة يتی عصران ، . قدـ الةصبة الشفهیة من  أكؿ العصور(295: ـ0337، ألی  كراتدكأ)اؼبت ّدث 
 : كأنواعها األربعة ى ، رم مسّه  التواص  الشفه ككىی عثارة عن نشاط ف، اغبانر

مقرأ اؼبػةجم نصػان مػا مػن لغػة اؼبصػدر   مقػـو بةصبتػو : (At-Sight Interpreting) الرتمجة املنظورة
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 خ  مقصورة الةصبة أك من خارجها.اللغة اؽبدؼ كى ه الةصبة  كن أف تكوف من دالفهیان إلی 
تت ػدث كػ  ك  بػنی ؾبمػوعتنی اجتماعػان  انػتكإذا  : (Consecutive Interpreting) الرتمجة التتبعية

، ؾبموعة بلغة ـبتلفة عن لغة اجملموعة األخرل. كمثدأ أيد أفراد اجملموعة األكذل يف إلقػاع رسػالة معینػة
  منقلهػا ،   منقلها اؼبػةجم إذل لغػة اجملموعػة األخػرل لكػ  تػرد علیهػا اجملموعػة األخػریة برسػالة أخػرل

كاؼبػػةجم التتثعػػ  مػػةجم ؼبت ػػدث ملقػػ  كلمػػة أك ؿبانػػرة أمػػاـ  .. كىكػػ ا..اؼبػػةجم إذل اجملموعػػة األكذل
كىكػ ا قبػده مػةجم ، صب  من اغبانرمن يی  مقـو بةصبة يدمثو يف اذباه كايػد )إذل اللغػة األخػرل(

 كيدات خقابیة تكوف يف الغالب فقرات كاملة كؽب ا السثب حيتاج إذل تدكمن م كرات.
يف الةصبػػػة اؽبمسػػػیة رتلػػػس اؼبػػػةجم الشػػػفه  أك : (Interpretingwhispered) الرتمجـــة ایمســـية

مقػػن إذل جانػػب ؾبموعػػة صػػغریة مػػن اعبمهػػور اؼبسػػتهدؼ كمقػػـو هبمػػس الةصبػػة الفورمػػة للمونػػوع 
ًة كمعػدات كلالثػان مػا مسػتخدـ يف  اؼبقركح يف تلك الل ظة كى ا النوع من الةصبػة ال متقلػب أجهػ

وعػة بلغػة كايػدة بینمػا األقلیػة )كمفضػ  أال مكونػوا ظركؼ تت دث فیها األللثیػة العظمػم مػن اجملم
 أكثر من ا اة ألخاص( ال تت دث بتلك اللغة.

 كى  ترصبة إلػی اللغػة الثانیػة يف نفػس الوقػت الػ م: (Simultaneous Interpreting) الرتمجة الفورية
ى ه الةصبة ى  ترصبة مؤسبرات كمقـو اؼبػةجم بةصبػة لغػة اؼبت ػدث مػن  .ّلم فیو اؼبت دث بلغة اؼبصدركمت

  اغبػدم  ألنػواع الةصبػة الشػفهیة. انثثقػت  امػة كاللغة األص  علی الفور إلی اللغة اؽبدؼ. كتيعت  الشػ
اعدمػة دبثابػة اعرىاصػات الق 1945ثار النازمنی سنة كمات نورمنثورغ لكإذ تعد ؿبا ، اغبرب العاؼبیة الثانیة

ًامن مػػ  أ ػػا ال ، رم كإبػػداع كػػللةصبػػة الفورمػػة. كىػػ  أمضػػان نشػػاط ف كمػػتم فیهػػا نقػػ  اؼبضػػامنی اؼبعینػػة ابلتػػ
 .(297: ـ0337، ألی  كراتدك)أری كإعادة إنتاجها كتتیأ ؾباالن للمةجم للتف
لم كاؼبػتكالثػاي ىػو ، لمك ـ من اؼبتكاألكؿ دكر اؼبخاطب ابستماعو ال: فاللمةجم الفورم دكر 

اؼبةجم بدامة أیخ  اؼبعلومػات مػن لغػة مػا ، بت وم  ما ظبعو إلی لغة أخری. كيف الواق يی  مقـو 
الرمػػػوز كفهػػػم   فككك فیثػػػادر بتقثیػػػإل ىػػػ ه اؼبعلومػػػات دبػػػا عنػػػده مسػػػثقا مػػػن لغػػػة اؼبثػػػدأ   تثػػػدأ مريلػػػة
 .ابللغة اؼبقصودة اؼبعلومات كربوملها إلی اللغة الثانیة دبا عنده مسثقا من ى ه اللغة كتقد ها

، ىو نوعها الفورم كالتتثع . كما مثری اىتمامنا بش ع من التفصی  ىا ىنا، كاؼبقصود من الةصبة الشفهیة
 ثر تداكالن يف كسال  اعع ـ.كبوصفها نركرة الساعة كى  أيدث كأصعب كأ، ىو الةصبة الفورمة
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 مسألة البحث. 1-1
يف فالدة التعّرؼ علی ما رترم ابلفعػ  يف ذىػن اؼبػةجم الشػفوم كعلػی التقنیػات الػ  ملجػ   الش  

 ن تعمیمها. كألّف تونیأ عملیة الةصبة مسهم يف تیسریىا ككن  قواعد ؽبا  ، إلیها
فػػػراغ مل ػػػوظ يف ؾبػػػاؿ دراسػػػات الةصبػػػة  كأف ىنػػػا،   مػػػن لػػػو مػػػد يف الةصبػػػةكػػػىػػػ ا كالخیفػػػی علػػػی   
حبیػػ  نػػری أنػػو التوجػػد دراسػػات تقثیقیػػة يف ىػػ ا اجملػػاؿ العلمػػ  خاصػػة بػػنی اللغتػػنی الفارسػػیة ، الشػػفومة

عملیػان كنظػراین.   الشكئ كالعربیة. كى ا لعدة أسثابو من أمههػا صػعوابت رتاهبهػا الػدارس يف ىػ ا اؼبونػوع 
دل الةصبػػػة الشػػػفهیة انق قػػػان مػػػن ىػػػ ه الضػػػركرة ارأتمنػػػا أف نعػػػاي هبػػػ ه الورقػػػة الث ثیػػػة قسػػػمان ىامػػػان مػػػن عػػػا

ان كػفر ، فیما خیػ  ابؼبثػادئ النظرمػة للث ػ ك  يف إانرة دركب الث   كصعوابهتا العملیة لنسهم، الريیب
ثػرة فیمػا كفػنّف ىػ ه التقنیػات توجػد ب، علی نظرمة فینام كداربلنػت اؼبهتمػة بت دمػد تقنیػات الةصبػة عامػة

 لیة التقاب  بنی النصنی اؼبثدأ كاؼبقصد.توصلنا إلیو من الثیاانت اؼبرصودة اؼبستخرجة من عم

 أسئلة البحث. 2-1
معػػاي حبثنػػا ىػػ ا تقنیػػات الةصبػػة الشػػفهیة كمػػدی تقثیقهػػا يف الةصبػػة مػػن اللغػػة الفارسػػیة إلػػی العربیػػة مثالػػرة  
 :  من خ ؿ دراسة كاستقصاع أىم أسالیب الةاصبة احملةفنی ككباكؿ أف قبیب عن األسئلة التالیة ككذل

 يف نظرمة فینام كداربلنت علی الةصبة الشفهیة من  اؼبستخدمةننا تقثیإل التقنیات ك  ینك
 الفارسیة إلی العربیة؟

 ثرىا توظیفیان علی الةتیب؟كما ى  أىم التقنیات كأ 

 . خلفية الدراسة 3-1
 علػػی الػػػرلم مػػػن كجػػػود حبػػػوث علمیػػػة قیمػػة يف اللغػػػات األجنثیػػػة األخػػػری إاّل أنّنػػػا دل نشػػػاىد دراسػػػة

إف الدراسػات الػ  ، تقثیقیة يوؿ الةصبة الشفهیة بنی اللغتنی الفارسػیة كالعربیػة. كعلػی يػد علمنػا
أجرمت يف ى ا اجملاؿ قلیلة جدان كلن هتدؼ إاّل بیاف تعرمفها كأنواعها كخصالصها كج كرىا أيیاانن 

 : ة ذات الصلة بث ثناكىنا نشری ابعصباؿ إلی بعض الدراسات احمللیة بنی اللغتنی الفارسیة كالعربی
  افؤ يف الةصبػػػة )مػػػن كػػػدراسػػػة تقثیقیػػػة ؼبثػػػدأ الت»تابػػػو كىػػػػ ش( يف  1395الرصػػػايف )درس أنػػػور

بعض جوانب حبثنػا ىػ ا كألػار إلػی اعسػةاتیجیات اؼبسػتخدمة يف الةصبػة مػن « الفارسیة إلی العربیة(
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 ر لیئان من نوعها الشفوم.كدل م  توبة ك كم  أنو تقرؽ إلی الةصبة اؼب، اللغة الفارسیة إلی اللغة العربیة

 ىػػػػ ش( بیػػػاف ماىیػػػة الةصبػػػة الفورمػػػة 1394ماي )يػػػاكؿ عثداغبسػػػنی فقهػػػ  مػػػ  يسػػػنی سػػػل
كربػػػدایت الةصبػػػة الشػػػفهیة بػػػنی اللغتػػػنی العربیػػػة كالفارسػػػیة بصػػػورة عامػػػة يف مقالتهمػػػا ربػػػت عنػػػواف 

ًمػػاف فارسػػی» )قػػراعة يف ربػػدایت الةصبػػة « سكػػعربػػی ك بػػر ع-نگػػاى  بػػو  ػػالت ىػػای ترصبػػو مه
مػا ألػارا إلػی بعػض األسػالیب التوظیفیػة كس( ك كػالفورمة من اللغة الفارسػیة إلػی اللغػة العربیػة كابلع

 كاألساسیة للنجاح يف عملیة الةصبة الفورمة يف  امة اؼبقاؼ.

 یم كػػػػىػػػػػ ش( أطركيػػػػة نیلػػػػراؼ يسػػػػنی مریزامػػػػی نیػػػػا جبامعػػػػة ي1394انػػػػت ؼبعصػػػػومة أيػػػػدم )ك
ًكارم یػػدان علػػی ك)فنػػوف الةصبػػة الشػػفهیة أت« یػػو بػػر ترصبػػو فػػورمكفنػػوف ترصبػػو لػػفاىی اب ت»ربػػت عنػػواف  سػػث

   تصثأ مصدران علمیان.كها من الةصبة الت رمرمة لكیكالةصبة الفورمة(. فقامت بتجمی  ى ه الفنوف كتف

 بررسػػػػی ك ربلیػػػػ  »ىػػػػػ ش( يف مقػػػػاؽبم ربػػػػت عنػػػػواف 1396كآخػػػػركف ) ألػػػار لػػػػهرایر نیػػػػازم
ركامػػػة  )دراسػػػة كربلیػػػ  ترصبػػػة« ی رمػػػاف شالشػػػ اذش بػػػر اسػػػاس الگػػػوی نظػػػری كمنػػػی ك داربلنػػػو رصبػػػوت

شالش اذش علی أساس نظرمة فینام كداربلینو( إلی التقنیات اؼبستخدمة يف ترصبة ى ه الركامة ابللغة 
خدـ يیػػ  تثػػنّی ىػػ ه الدراسػػة أف اؼبػػةجم اسػػت، الفارسػػیة ربػػت عنػػواف شلػػداش للمػػةجم   دىقػػاي

 األسالیب لری اؼبثالرة كمن أمهها التعدم .

 : كذل ابؼبقاب  توجد دراسات أخری يف ؾباؿ اللغات األجنثیة يف امراف كمن أمثلة
   يف الةصبػػػة اسػػػةاتیجیة التنثػػػؤ »ىػػػػ ش( يف مقالیػػػو ربػػػت عنػػػواف 1383رمی لػػػعثاي )كػػػألػػػار
الفارسػػیة مػػ  أفعاؽبػػا النهالیػػة يف الةصبػػة اعبمػػ  »زمػػاف( ك ثینی در ترصبػػو ىػػمار پیشػػكػػ)راى« الفورمػػة
زمػاف( إلػی بعػض ربػدایت الةصبػة الشػفهیة  )صب ت فارسی اب افعاؿ انتهامی در ترصبو ىػم« الفورمة

ًمة.  بنی اللغتنی الفارسیة كاالقبلی

 ىػ ش( جبامعة اصفهاف لنی  درجة اؼباجسة يف 1393ندرم )كرسالة لعل  اس ؾانت ىناك
ًمػػػػػػة بعنػػػػػػواف فػػػػػػرع اللغػػػػػػة االقبل مشػػػػػػاك  اؼبةصبػػػػػػنی الشػػػػػػفهینی االمػػػػػػرانینی يف ترصبػػػػػػة اؼبصػػػػػػقل ات »ی
ًلیػػػػػة أك: التخصصػػػػػیة رلػػػػػرداف  ت مةصبػػػػػاف لػػػػػفاىی امرانػػػػػی در بك)مشػػػػػ« لیّػػػػػةك اسػػػػػةاتیجیات ج

ًلػػػی ای   اسػػػةات ی: اصػػػق يات زبصصػػػی لػػػی(. كدلّػػػت نتیجػػػة الث ػػػ  علػػػی أف اؼبةصبػػػنی كىػػػای ج
ًلیة أ  لّیة.كال ثر منكمستخدموف االسةاتیجیات اعب

   العوامػ  »ىػػ ش( بعنػواف 1393ن اعلارة إلی اطركية زىرا ف يػ  )ككيف اللغة الفرنسیة
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زماف( ال  مت نقالها  زابنی در ترصبو ىمفرا )عوام  زابنی ك« اللغومة كلری اللغومة يف الةصبة الفورمة
وجػود اؼبصػقل ات كيف جامعة الع مة طثاطثامی. كقد ألارت الثايثة إلػی بعػض العوامػ  اللغومػة  

كسرعة  ، دكر اع اعات كجودة الصوتكلم كلری اللغومة  ككاستعماؿ اللهجة العامیة يف خقاب اؼبت
 لم إنافة إلی اعبانب النفس  للمةجم الشفوم.ك ـ اؼبتك

 البحث ومنهجه. عينة 4-1
، تسػػجی ت صػوتیة متنوعػػة مػن خقػػاابت رظبیػة ابللغتػػنی الفارسػیة كالعربیػػة مثالػػرةعثػػارة عػن كىػ  

علی ى ه التسجی ت الصوتیة. كبسثب ندرة تسػجی   لت لی  النظرایت اؼبرتثقة ابلتقنیة كتقثیقها
قنػػاة شالعػػادلش  ملفػػات صػػوتیة مػػن أنػػواع الةصبػػة الشػػفهیة برمتهػػا كاغبصػػوؿ علػػی نوعهػػا الفػػورم مػػن

سیتجو حبثنا إلی ى ا اجملاؿ كمدفعنا إلی االقتصار علی عینات من الةصبة الفورمة. كبنػاعن ، ف سب
اخػػةان خقػػاابت سیاسػػیة مػػن اؼبسػػؤكلنی االمػػرانینی سبػػت ترصبتهػػا علػػی الفػػور ابلعربیػػة يف ، علػػی ىػػ ا
اكز مػػػػػػدة ىػػػػػػ ه ػ شمػػػػػػن طهػػػػػػرافش كشابنورامػػػػػػاش كشلقػػػػػػاع خػػػػػػاصش مػػػػػػن ىػػػػػػ ه القنػػػػػػاة كتتجػػػػػػكػػػػػػبػػػػػػرام   

مػػا مثػػدك كدقیقػػة يف عشػػرمن مقابلػػة كمت ترصبتهػػا مػػن قثػػ  طبسػػة مػػن اؼبةصبػػنی. ك  365التسػػجی ت
اف ى ه اػبقاابت أف تعد أمنوذجان يیان لدراسة كربلی  تقنیات الةصبة الشفهیة كبناع علی ى ا كنیم

 وف الث   دقیقان يف نوعّیة التقنیات.كلی اخةان إيداىا عشوالیان 
فػػػنّف اؼبػػػنه  اؼبسػػػتخدـ يف دراسػػػتنا ىػػػ ه مػػػنه ه كصػػػف ه ربلیلػػػ ه ذك صػػػثغة نظرمػػػة ، ؼبػػػا الػػػران إلیػػػو ككفقػػػان  

كتقثیقیػػػة ذبمػػػ  اؼبقارنػػػة كالت لیػػػ  يف تقنیػػػات الةصبػػػة مػػػن الفارسػػػیة إلػػػی العربیػػػة يف ؾبػػػاؿ الةصبػػػة الشػػػفومة. 
ن كػكل، دؼ )العربیػة(صػدر )الفارسػیة( كلغػة ااؽبػاؼبشن عن الص ت بنی لغػة كنصب جهدان ىنا علی الك 

   انة يقیقیة يف دراستنا.كدب رب كدكر اؼبةجم كعوام  لری اللغومة دل  كسری الةصبة عملیة التواص 
لیسػت األسػلوب  يف مػا ملػ  تقنیات الةصبة ال  سنشريها فّ أدر اعلارة يف ى ا اؼبقاـ إلی ذب

ىنػػاؾ تقنیػػات أخػػری نػػالعة يف األمػػر كىػػ  لػػری اللغومػػة  ك إفّ ذلػػ، الويیػػد لت لیػػ  عملیػػة الةصبػػة
 .أمضان كاؼبتعلقة ابؼبةجم نفسو  (ك...كالتماسك ، كالنصیة )االنسجاـ (ك... الظركؼك ، الثقافةك)

 . اإلطار النظري للبحث2
سػػتخدمها اؼبةصبػػوف الفورمػػوف كللوصػػوؿ إلػػی ىػػ ا اؽبػػدؼ البػػد مػػن اؼبقارنػػة بػػنی معػػن التقنیػػات الػػ   للث ػػ 
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ما كف نظور اللغوم.اؼبغة الفارسیة يف ربوملها إلی العربیة من لكبیاف التغیریات ال  يصلت ل اؼبنقوقنی النصنی
انت كمهما   ت الةصبة كإرتاد تقنیة جدمدة غب  مش يف ن أف مساعدك عم  األسلوب اؼبقارف  مثدك أفّ 

تف  ابلتقنیػات كاغبلػوؿ اؼبتواجػدة بػ  سػنلی صبیػ  إيف صدد التقرؽ  ىنا نككدل ن طثیعة اللغات ؿب  النظر.
الدراسػات  إفّ . ك لػی اللغػة العربیػةإستخدمها اؼبةصبوف الفورمیوف خ ؿ عملیة الةصبة من اللغة الفارسیة مال  

الةكیًػ الرلیسػ  ؽبػ ه القرمقػػة  التقثیقیػة ىػ  نتیجػة اػبػ ات اؼبكتسػثة مػن دراسػة الةصبػػة بػنی اللغتػنی. كدبػا أفّ 
مسػمم ىػ ا ، للغتػنی يف الةصبػة السػق یةم االخت فات كالتشاهبات اؼبوجػودة علػم مسػتول الثنیػة نیة علثتاؼب

ثػػر األيیػػاف كمػػتم تعرمػػن الةصبػػة يف أ، فهنػػاؾ .«معرفػػة الةصبػػة ابععتمػػاد علػػی انالیػػة اللغػػات»األسػػلوب بػػػ
لةصبػة إال الصػلة بػنی اللغومػة ن اكػلتفاع  بنی نظام  اللغتنی كتض  العوام  لری اللغومة جانثان. فلػ لك دل تاب

كاؼبهم ىو القرمقة ال  متفاع  هبا اؼبةجم م  الن  )لغة اؼبصدر(. ، ال  تنق  فیها اؼبعاي من لغة إلی أخری
كسیتم معاعبة االخت فات اؽبیكلیة بنی اللغتنی ، افئ م  بنیة اللغة اؼبستهدفةكالقرمقة متم تشكی  ن  متكهب ه 

 .(927: ش9086، )يقاياحملتول كاللغة نفسو  یعلی التقنیات اؼبناسثة علم مستو من خ ؿ االعتماد 
ن منظػرك الةصبػة كػع، ى ا كعلی مدی العقود اؼبانیة كربدمدان من طبسػینات القػرف العشػرمن 

یػػً جػػ  اىتمػػامهم يف كنػػ  أسػػس كقواعػػد للةصبػػة كسػػرعاف مػػا ظهػػرت نظػػرایت ككابيثوىػػا علػػی تر 
تقنیػات الةصبػة دبثابػة أدكات للت لیػ  تتعلػإل بوصػن الةصبػة  الةصبة. كتعت افة جوانب كـبتلفة يف  
اف علػػی مػػد كػػ. كأّكؿ ظهػػور للسػػلوبیة اؼبقارنػػة  مػػا تسػػاعد يف رصػػد مػػا اختػػاره اؼبػػةجمك  كمقارنتهػػا

 ألفرمػػػد مػػػالث ف
ًه عػػػاـ ك  ال، 1944عػػػاـ 9 بعنػػػواف  2یػػػوفینػػػام كداربلن، ـ1958تػػػاب الػػػ م أقبػػػ
ًمػػةششاألسػػلوبیة اؼبق : ـ0392، )رمضػػافكىػػو اؼبرجػػ  األسػػاس يف نظرمػػة الةصبػػة ، ارنػػة للفرنسػػیة كاعقبلی

كأكلیػا ، ىاافصػنّ ك « للقرالػإل التقنیػة للةصبػة»ؿ مػن كنػعا تعرمفػان أكّ ندایف كاتثاف الك. كى اف ال(56
علػػػػی ن رصػػػػدىا كػػػػىػػػػ ه القرالػػػػإل   كمػػػػری ىػػػػ اف اؼبؤلفػػػػاف أفّ اىتمامػػػػان بلیغػػػػان بظػػػػاىرة انالیػػػػة اللغػػػػة. 

 ا كجػػػود سػػػث  مػػػا كّنػػػك،  اؼبعجمػػػ  كالتنظیمػػػ  )أم الصػػػرؼ كالن ػػػو( كالرسػػػالة: مسػػػتوایت ا اػػػة
طرالإل أساسیة مصنفة إلی طرالإل مثالرة كموازمة كمرتث  ى ا التصػنین ابلفػرؽ بػنی الةصبػة اؼبثالػرة 

نها علی تراس  كبص  مكالنسخ كالةصبة اغبرفیة ك ، تضّم االقةاضفاألكلی ى  ال  ، كالةصبة اؼبوازمة

                                                                                                                                                       

1. Alfred Malblanc 

2. Viney&Darbelent 
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ن يف يالػػػة لغػػػات كاقافػػػات كػػػك فبذلػػػيف اؼبعجػػػم أك الثنػػػاع اللغػػػوم كمػػػری الثايثػػػاف أف  بػػػنی اللغتػػػنی سػػػواع
لمػػة كأمػػا األخػػری )الةصبػػة اؼبوازمػػة(  فهػػ  تلػػك الػػ  ال تسػػری علػػی  ػػ  ترصبػػة  ، بینهػػا لػػدمدة التقػػارب فیمػػا

 .(008: ـ0337، ألی  كراتدكأ)یین ككالت، افؤككالت، كالتعدم ، كربتوم الت ومر لمةكب
مسمیات ى ه التقنیات كتصنیفها زبتلن لػدی بعػض الثػايثنی مػن  فّ ذبدر اعلارة ىنا إلی أ 

  مػػػػػػػػن النقػػػػػػػػ  كػػػػػػػ أفّ  رأای 9افیة كإنةافیػػػػػػػػاكإسػػػػػػػػ، بعػػػػػػػد فینػػػػػػػػام كداربلنػػػػػػػت. فعلػػػػػػػػی سػػػػػػػػثی  اؼبثػػػػػػػاؿ
(Transposicion(  كالتثػػػدم )Modular  مػػػا مهػػػا إال القرالػػػإل اغبقیقیػػػة للةصبػػػة فهمػػػا مضػػػماف )
يف ىػ ا اؼبقػاـ عػن تقنیػات  0أك مت ػدث انمػدا  (020: ـ0337، ألیػ  )اكراتدكافة القرالػإل األخػری ك

كىػػ ه التقنیػػات تضػػم يف طّیاهتػػا عػػدة طرالػػإل  (T.De Ajuste) «تقنیػػات الضػػث »أطلػػإل علیهػػا 
 اعنافة كاغب ؼ كالتعدم  كاؽبوامت. :  أخری قاؿ هبا الثايثاف فینام كداربلنت كى

( عػػػن الفػػػرؽ بػػػنی الشػػػرح ـ1979) 0( كمػػػاجورتـ1969) ر  مػػػن انمػػػدا كاتبػػػكػػػث  مػػػا ربػػػدّ ك
ففػػػػ  األكؿ قبػػػػد أف الةصبػػػػة أطػػػػوؿ مػػػػن الػػػػن  ، ( اؼبشػػػػركع كلػػػػری اؼبشػػػػركعParafrasesاؼبقػػػػّوؿ )
متعلػػإل بعناصػػر يف الػػن  األصػػل   كالثػػاي، تغیػػری يف اؼبعنػػی كذلػػ لػػری أنػػو ال مةتػػب علػػی، األصػػل 

كالغامػػة منهػػا ، (007: ـ9962)« التعػػادؿ الوصػػف »وف زالػػد. كمقػػرح انمػػدا تقنیػػة أخػػری كىػػ  كػػمك 
 مصقلأ متفإل علیو يف اللغة اؼبنقوؿ إلیها. ال موجد لو معادؿ التوص  إلی

مقةيات كاعتمد علی  «طرالإل التنفی  النظرمة»( مصقلأ ـ1977) 2یت أموراكاستخدـ ابا  
فینام كداربلنت كفّرؽ بنی القرالإل الرلیسیة )النق  كالتعدم  كالتساكم كاعي ؿ اؼبرجع ( كالقرالإل 

 «اعسػػػػػػقاط»مػػػػػػا مضػػػػػػن تقنیػػػػػػة ك  میلیػػػػػة )كىػػػػػػ  اعطنػػػػػػاب كالتفسػػػػػػری كاغبػػػػػػ ؼ كالتعػػػػػومض(كالت
(Omission)  ةرر يف اللغة األصلیكعثارة عن ي ؼ ما ىو فضلة كمىو ك. 

الةصبػػػػة »( مضػػػػن إلػػػػی مقةيػػػػات فینػػػػام كداربلنػػػػت تقنیػػػػة ـ1988) 5ؾنیومػػػػار  ن يػػػػ  أفّ ك  
 یػػػػػػػػت(ك( كالتسػػػػػػػاكم الػػػػػػػػوظیف  كالقثیعیػػػػػػػػة كالةصبػػػػػػػة اؼبؤقتػػػػػػػػة )إتReconocida« )هبػػػػػػػػا اؼبعػػػػػػػةؼ

(Etiqueta) (928-0336: 907، نیومارؾ). 
                                                                                                                                                       

1. Scavee & Intravaia 
2. Nida 
3. Margot 
4. Vazquez Ayora 
5. Newmark 
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األمػر مػرتث   فػنفّ ، م مدی م عمتها أك مدی صػ تهاى ه التعرمفات اؼبقركية علمیة تقیّ تضم ال 
تقنیػػػات جدمػػػدة كمسػػػتخدـ ألیػػػ   كراتدكضػػػن أفی  بونػػػعیتها يف الػػػن  كالسػػػیاؽ كاؼبػػػنه  اؼبسػػػتخدـ

تقنیػػػة  18 كمضػػػم مقةيػػػوالعلمػػػاع  نظػػػر حيػػػاكؿ تويیػػػد كجهػػػات ك لكػػػك ثػػػر تػػػداكالن كاؼبصػػػقل ات األ
، اة اللغومػػةكػػاحملا ك ، كاعسػػهاب اللغػػوم، كاعسػػهاب، اعيػػ ؿ اؼبرجعػػ ػ )کػػرىػػا مسػػثقان  كثرىػػا مّت ذ كف 
، التعػدم  لتعمػیمكا، ؾو كاؼبسػ اؼبعادؿك ، اغب ؼ أك اعسقاطك ، الوصنك ، اعرتاز اللغومك ، التعومضك 
مػػػتم إيػػػداث تعػػػادؿ الػػػ م  اعبػػػداع اػبقػػػايب( إال النقػػػ ك ، الةصبػػػة اغبرفیػػػةك ، االسػػػتعارةك ، التخصػػػی ك 

اؼبسػػػػػػػاعد اللغػػػػػػػوم  اعيػػػػػػػ ؿ اللغػػػػػػػوم أك  ك مؤقػػػػػػػت كلػػػػػػػری متوقػػػػػػػ  علػػػػػػػی اعطػػػػػػػ ؽ خػػػػػػػارج السػػػػػػػیاؽ
(Paralingustica)  أك  ()مثػػ  اع ػػاعات كالتفخػػیم مػػتم اسػػتثداؿ عناصػػر مسػػاعدة لػػری لغومػػةالػػ م
 .(Albirhurtado ,: 2001 277) س. كتستخدـ ى ه التقنیة عادة يف الةصبات الشفهیةكلعاب

ابلتقنیػػات تفػػ  ىنػػا كن، ر نظػػرایت الثػػايثنی يػػوؿ التقنیػػات يف الدراسػػات التقثیقیػػةكػػكبعػػد ذ  
ثػػر اسػػتیعاابن كلػػیوعان ابلنسػػثة إلػػی اؼبسػػمیات األخػػری عنػػد كوف أكػػالسػػثعة لفینػػام كداربلنػػت الػػ  ت

كسػن   فیمػا ملػ  ذكػر الثايثنی من بعدىم. كيف الواق  ى  تيعػد  يجػر األسػاس للتقنیػات األخػری 
 بعػػػػضكبشػػػػك  اللػػػػعورم يف -ة الػػػػ  ملجػػػػ  إلیهػػػػا كػػػػ  مػػػن معمػػػػ  يف ؾبػػػػاؿ الةصبػػػػ التقنیػػػػاتىػػػ ه 
يف مػػن الفارسػػیة إلػػی العربیػػة علػػی الفػػور الػػ  سبػػت ترصبتهػػا اغبقیقػػة مثلػػة ألكسػػنل قها اب -األيیػػاف
 .دقیقة من التسجی ت التلفازمة ال  سلن اغبدم  عنها 365

 أنواع فهي الرتمجة املباشرة ویا ثالثة .1-2
 (Borrowing)رتاض قاال (1
ها علی كلمة من لغة اؼبصدر ب  تر ككمتمث  يف عدـ ترصبة  ، االفتقارس ى ا األسلوب نوع من كمع

 اقلػإل ىػ كيف اغبقیقػة م .(,Viney&Darbelent 47 :1997) تابتهػا حبػركؼ اللغػة اؽبػدؼكياؽبػا ك 
كىػػػو أبسػػػ  تقنیػػػات الةصبػػػة.  لمػػػة إلػػػی لغػػػة أخػػػری دكف أف نقػػػـو بةصبتهػػػاكلػػػی نػػػم  عاؼبصػػػقلأ 

، مفهـو لری معركؼ -قصور يف اللغة اؼبنقوؿ إلیها )تقنیة جدمدة عادةن عن ى ه التقنیة ستخدـ كتي 
ثػػر كغ معجمػػ  أك عرتػػاد نػػوع مػػا مػػن التػػ اری اػبػػاص(. كمػػن أا عمػػ ع فػػر ، افئ ؽبػػاكػػعػػدـ كجػػود مت

 مفػردات الفارسػیة در اعلارة ىنا أف العػرب اقتثسػوا مػنذبك ، ياالت االقةاض التعابری اؼبصقل یة
، )ابرمػإل: نظػری، رمیكػالعثاس  كيتی كردت يف القػرآف ال العهد عدمدة يف العهود السافلة خاصة يف
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كاللػػك ، (000: ق9093، )التػػوقب منػارؽ كلریىػػا( ك ، سػػرادؽك ، زرايبك  ،أرالػػكك ، سػػندسك ، اسػت ؽك 
 كمعنی.فه ه اؼبفردات تنق  يف اللغة اؼبنقوؿ إلیها لفظان  أف يف الدخی  إاراع للغات بشك  عاـ.

كمسػػػػمیو شالت ومػػػػ ش  ؾكحيتػػػػ  االقػػػػةاض اؼبرتثػػػػة األكلػػػػی نػػػػمن أسػػػػالیب الةصبػػػػة الػػػػ  مقةيهػػػػا نیومػػػػار 
(Transference) ،  تفػورد لحيالػةكيی  مػری أنػو مفهػـو مقػابإل مػ  مفهػـو (Newmark, 2006: 81)  كمػن

 : يف عینة الث   ى  كأمثلة ذل

  كال كت: لكپروت 
 يب اـ دم.: (PMD) پي ام دي

 ( Calque) النسخ (2
عثارة عن اسػتعارة  الن ت. كىو ك لكالقولثة ك ك  اللغومة اةكاالستعارة التعثریمة أك احملا ميسمی أمضان 

كترم  إلی النق  اغبػريف للتعػابری االصػق يیة ، بةصبة يرفیة لعناصرىا كيدة لغومة من لغة اؼبصدر
 معػنی كترصبػة العناصػر اؼبكونػة لػو ترصبػة يرفیػةكتقـو علی اقتثػاس تعثػری  لغة اؽبدؼ.الكإدخاؽبا إلی 

(269 2001 :,Albirhurtado). 
يف النوع األكؿ تظهر القواعد الن ومة للغة . یب الن وم كاؼبفرداتكاة اللغومة يف الة كفتجرم احملا 

مػن  شم  ؾبموعةم: اؼبصدر يف اللغة اؼبةجم إلیها  فثالقث  لن تقابإل م  قواعد اللغة اؽبدؼ. كالثانی
ًاع  فر)أك مقةض التعثری منها استعاراین تةجم كلمة إذل كلمة  اؼبفردات ال   .)05: ش9073، خ
ییػػػن اؼبفػػػردة مػػػن يیػػػ  ك( أم اقػػػةاض مػػػ  تNaturalizationفیسػػػمیو التقثیػػػ  ) ؾأمػػػا نیومػػػار 

كمػن  (89 :0392، )نق  عن رمضػافطرمقة نققها كإنافة كيدات مورفولوجیة تناسب اللغة اؽبدؼ 
 :كذل أمثلة

 النتیجة الشاملة: گ٘شٕ گؼتشدُ ًت٘جِ
 ةكاؼبل إل الثال  ػبقة العم  اؼبشة : صهٌِ٘ ػَم ثشجبم

 الرقابة: پبدهبى

 (Littérale Translation)الرتمجة احلرفية  (3
بكلمػة فػ   ترصبػة كلمػة قرمثػة مػن النسػخ كتقػـو علػم، ىػ  اػبقػوة الثالثػة يف الةصبػة الةصبػة اغبرفیػة

ربید عن الن  األصل  كال زبالن نظاـ اللغػة اؽبػدؼ. كيف ىػ ا النػوع مػن الةصبػة ال ملجػ  اؼبػةجم 
،  للتقید بثنیات لغة الوصوؿ.  كن اعتماد الةصبة اغبرفیة طاؼبا كانت النتیجة مرنیةإذل التغیری إاّل 
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أمػػا إذا دل تػػن  علػػم نػػ  مقثػػوؿ يف اللغػػة اؽبػػدؼ ال متعػػارض مػػ  بنیاهتػػا.ن اغبصػػوؿ كػػكطاؼبػػا   ك
أعقػػػت معػػػ   یلجػػػ  اؼبػػػةجم عندلػػػ  إذل الةصبػػػة لػػػری اؼبثالػػػرة ألف الرسػػػالةف، ىػػػ ه الةصبػػػة ابلغػػػرض

ال تتقػػػابإل مػػػ  أم لػػػ ع يف اللغػػػة ك ، اسػػػت الت ترصبتهػػػا ألسػػػثاب بنیومػػػةك ، دل تػػػؤد اؼبعػػػ ك ، امغػػػامرن 
 .(7: ـ0332،  )اغبمص اؽبدؼ
، اة األصػ  يف نظمػو كترتیثػوكفیها ؿبا  یال  تراعلمة كلمة بكالزبتلن ى ه الةصبة عن ترصبة  

لمػات مثالػرة مػػن ككىػدفها نقػػ  ال یػب كاؼبعنػػی السػیاق  للغػة اؼبصػػدر ابغبسػثاف.ككالػ  أتخػ  الةا 
 ما ى . كلمات اللغة األص   كاللغة األص  إلی اللغة اؽبدؼ كمتم االبقاع علی نسإل كترتیب  

ف بد أف نستعم  تعثریان مقـو ، لمة مفردة تقابلها يف اللغة األخریكلمة مفردة يف لغة ما  ك   كن لكفنذا دل ت
اؼبهم أف تؤدم اؼبعنی اؼبقصػود. ، سواع تساكت األلفاظ ـأ دل تتساك، رة م لمة كان ةكمقامها كمعق  عنها ف

النتقػاؿ   كىػ  تتمثػ  يف ا(985: ش9099، )الرصػايف ل كافؤ الشػككتتوافإل ى ه التقنیة م  ما اطلإل علیو نیدا الت
 كك ذلػػػ، یثیػػػان كداللیػػػان كمػػػن اللغػػػة األصػػػلیة إلػػػی اللغػػػة اؽبػػػدؼ مػػػن أجػػػ  اغبصػػػوؿ علػػػی نػػػ  مػػػةجم صػػػ یأ تر 

« يتمیػػػػة اللغػػػػة»  عنصػػػػر مػػػػن األصػػػػ  دبػػػػا مقابلػػػػو يف الػػػػن  اؽبػػػػدؼ مػػػػ  ايػػػػةـا مػػػػا مسػػػػمی بػػػػػكػػػػابسػػػػتثداؿ  
(Viney&Darbelent,1997: 48) مث  (0392: 80، رمضاف) و: 

 سوؼ نقدـ التقارمر إلی كسال  اعع ـ: ّب خَاّ٘ن داد سا ثِ سػبًِ ّب گضاسؽ
كأف : آه٘زض اػزت   وَْسٕ اػالهٖ اٗشاى صلحإ ج ّبٕ ّؼتِ ِ ّوِ فؿبل٘تمٌِ مآطاًغ ث٘بد اؾالم 

 الة الدكلیة للقاقة ال رمة أبف صبی  األنشقة النوكمة اعبمهورمة اعس میة يف امراف ى  سلمیة.كتعلن الو 

 املباشرة ویا أربعة أنواع هيالرتمجة غري  .2-2
 (Transposition) النقل (1

كتقـو ى ه التقنیة علػم اسػتثداؿ كاؼبثادلة كالت ومر. ، كاالستثداؿ، أمضان اعبداؿ تدعی ى ه التقنیة
ًع آخر دكف أف مػؤدم ذلػك إذل  ًع من الرسالة )االسم أك الفع  أك الصفة أك يرؼ اعبر...( جب ج

. كىػػػ  أمضػػان دبعنػػی تغیػػػری (73: ـ0330، )مػػوانف تغیػػری يف مضػػػموف الرسػػالةنػػیاع يف اؼبعػػ  كال إذل 
 : اؼبرتثة الن ومة.  كن أف تندرج يف إطار الت ومر يالتاف خاصتاف مها

 : س ال م مشتم  نوعنیكالت ومر اؼبتعا  التثدم  الثابت أك الن(
 .(  كاخلفع، مصدر، اسم اؼبفعوؿ، استثداؿ يف إطار اللغة الوايدة )اسم الفاع  
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 «.نسقتی  أف نقوؿ»ننا القوؿ بدالن عن ك : می توانیم بگومیم: مث  
 كذل كمثاؿ .سكاالظبیة كابلع استثداؿ اعبملة الفعلیة ابعبملة : 

 كاغبفاظ علی الوایقة ال رمة: ٌ٘نمإ سا حفع  ٍ ػٌذ ّؼتِ

ایدة كالن ب( ایدة ىػػػ  كسػػػیلة تقػػػـو علػػػم : یصػػػةقالةصبػػػة ابلػػػ إنػػػافة كلمػػػة أك أكثػػػر الةصبػػػة ابلػػػ
 للتعثری عن نفس الرسالة ال  متضمنها الن  األصل .

 ما جرت العادة.ك: ّو٘ـِ :مث  
 فقد فقدكا ى ه اؼبصاحل لری الشرعیة كلری اغبقیقیة.: هٌبفؽ ًبهـشٍؼ اص دػت دادًذ

 ابنو الثق  الشجاع الشهم : هٌذ اٗـبىفشصًذ ثشٍ
ـ  دبجموعة أخرل  علم ترصبة ؾبموعة من الكلمات من الن  األصل أما الةصبة ابلنقصاف فه  كسیلة تقو

 ،الضد: دس هقبثل: كذل كمن أمثلة (987: ش9099، رصايفل)ا عدد كلماهتا أق  يف اللغة اؽبدؼ
 كى ا المعين: ٍ اٗي ثذاى هؿٌب ً٘ؼت/ .ربدمدان : هـخص سثِ طَ

 (Modulacionالتعديل ) (2
كىػػو إجػػراع مقػػـو علػػی تغیػػری يف اػبقػػاب بنػػاع علػػی تغیػػری يف كجهػػة النظػػر إلػػی ، التقومػػ  ك لكػػ مسػػمی

دبعنػػی تغیػػری كجهػػة النظػػر أك   كىػػو يف الواقػػ  (Viney&Darbelent, 1997: 51)اغبقیقػػة اللغومػػة نفسػػها 
لنق  فبا ىو ؾبرد إلی ما ىو ملمػوس كمػن السػثب للمسػثب كمػن الوسػیلة ل، ریكزاكمة الرؤمة أك مرتثة التف
ًع إلی ال كىو كسیلة ترصبیة ملج  إلیها اؼبةجم عندما مرل أف الةصبة اغبرفیة أك يػ    .كللنتیجة كمن اعب

إذل عثػػارة صػػ ی ة كبػػواین كإمنػػا ال تتناسػػب مػػ  ركح اللغػػة كطرالػػإل ، يف اللغػػة اؽبػػدؼ، احملػػورة قػػد تفضػػ 
كإمنػا علػم التغیػری ، ة يف أنػواع الكػ ـالتعثری فیها. كى ه القرمقة ال تقـو كسابقتها علم التغیریات الشػكلی

 تغیری اؼبنظور أك زاكمة اعناعة.كذلك ب، أم أف التكیین معم  علم صعید الفكرة، يف الرسالة نفسها
ًامیػان. التعػدم كذبدر اعلارة إذل أف   التعػدم ك كػن التمییػً بػنی   كػن أف مكػوف اختیػاراین أك إل
 .(93: ـ0332، )اغبمص ال م مقاؿ القواعد الن ومة  كالتعدم ال م متناكؿ اؼبفردات 

 : علم صعید اؼبفردات التعدم  الن(

مقـو ىػ ا النػوع مػن التكییػن بشػك  أساسػ  علػم اسػتثداؿ كلمػة أبخػرل تػرب  بینهمػا ع قػة 
ًع عونان    ..(.لعكسابعن النتیجة أك  الوسیلة عونان  –لعكس ابعن الك  أك  منققیة )اعب

ـبى سا  ن سفت تب ٗا َّا ٍدگُب خ ِ فش ت ث  لالستقبالسوؼ أذىب إلی اؼبقار ى ه اللیلة : نمكدریافت هي اـه
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   عاـ ك أنتم خبریك: كؾ٘ذتَى هجبس
 : علم صعید القواعد كالن و التعدم  ب(

كاؼبثػػػين للمجهػػػوؿ ابؼبثػػػين ، مقػػػـو التكییػػػن ىنػػػا بشػػػك  خػػػاص علػػػم اسػػػتثداؿ النفػػػ  ابعاثػػػات
 : التفصی  ككعلم تغیری ترتیب الكلمات يف اجملموعة. كإلی، لعكسابأك ، للمعلـو

نػا نػداف  ككبػن  : هستیمم  اٗن ٍ هب حبهٖ هقبٍهت ثَدُ: سكػأك ابلع، اسػتثداؿ النفػ  ابعاثػات
 .وال يزالعن اؼبقاكمة 

 .الت اری اػباص هبا: تأث٘ش ً٘ؼتٖ ث 
 : لعكسابأك ، اؼبثين للمجهوؿ ابؼبثين للمعلـو

٘بثبى ي خ ي رٕ ٍ ٗا َ٘ل ػط هؼئ ًبم َت ًبم فلؼط٘ي   ِ ٕ گشدٗذ سثط ث  بشارع فلسقنی.، كظبّیت الشارع: گزاس
 ى ا اؼبونوع  لوزيركقد طرح ا :ٍ اٗي هَضَؼ هطشح ؿذ

 .نصّف  يسابو: پبػخ اٍ سا خَاّ٘ن داد .تغیری ترتیب الكلمات يف اجملموعة
 .ةكاف من الواجب اؼبشار ك: ت داؿتِ ثبؿ٘نمِ هـبسمحق اٗي ثَد 

 (Equivalence) افؤكالت (3
یػػب كمػػن يیػػ  األسػػلوب. كن بعثػػارة ـبتلفػػة سبامػػان مػػن يیػػ  الة كػػىػػو التعثػػری عػػن الشػػ ع ذاتػػو كل
مػػػػػا ىػػػػػو اغبػػػػػػاؿ يف األمثػػػػػاؿ كاألقػػػػػػواؿ اؼبػػػػػ اورة كالعثػػػػػػارات كاملػػػػػػة  ككمنقثػػػػػإل عمومػػػػػان علػػػػػػی اؼبرسػػػػػلة  

 نهمػػػاكلقػػػد نصػػػادؼ نصػػػنی مشػػریاف إذل موقػػػن كايػػػد  (69 :ـ0335، ت سػػثوؿك)لػػػو االصػػق يیة 
معػ اف عنػو بوسػال  أسػلوبیة كبنیومػة ـبتلفػة سبامػػان. يف ىػ ه اغبالػة نقػوؿ إف شبػة تعػادؿ أك تقابػ  بػػنی 
كال ، اؼبػػػوقفنی. ملجػػػ  اؼبػػػةجم إذل الةصبػػػة ابؼبعػػػادؿ أك اؼبقابػػػ  عنػػػدما ال ذبػػػدم الةصبػػػة اغبرفیػػػة نفعػػػان 

، التكیین يف التعثری عن اؼبوقن ذاتو يف اللغة اؽبدؼ. كتشم  العثارات الثابتػةمساعد الت ومر كال 
كأدكات التعجػػػب كاالسػػػتفهاـ كمػػػا إذل ذلػػػك. كىػػػ  تتقلػػػب مػػػن ، یاتككالسػػػلو ، كاغبكػػػم كاألمثػػػاؿ

اؼبعرفػػة اعبیػػدة ابلنظػػامنی اللغػػومنی  عػػن اؼبػػةجم معرفػػة عمیقػػة بثقافػػة اللغتػػنی اؼبصػػدر كاؽبػػدؼ فضػػ ن 
. (993 :ىػػػػ 9093، )الرصػػايفریىم كػػػعػػػادات النػػاطقنی ابللغػػػة اؼبصػػدر كتقالیػػػدىم كطرمقػػة تفكاالؼبػػاـ ب

 .حملقتنی حجر األساسأف مضعوا : خَاٌّذ داؿت دٍ ً٘شٍگبُ سا زني لنگك: مث ك
 .كالت ينی مناص: ًَؿذاسٍ پغ اص هشه ػْشاة
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 (Adaptation)ييف كالت (4
معّ  عن موقن أصل  لری معركؼ يف اللغة اؽبدؼ أك اللغػة اؼبنشػودة ابلرجػوع ، ى ا النوع من الةصبة
ییػن  ثّػ  أقصػی ك  من فینام كداربلینو إلػی أف التك. فیشری  (69 :ـ0330، )موانفإلی موقن مشابو 
وف الونعیة الػ  مت ػدث عنهػا الػن  األصػ  لالثػة سبامػان ككملج  إلیو اؼبةجم عندما ت، يدكد الةصبة

لمػػ  ىػػ ه اللغػػة كتقالیػػدىم  فبػػا مسػػتوجب علػػی اؼبػػةجم خلػػإل كاللغػػة اؽبػػدؼ أك منافیػػة تداب متعػػن 
یقػػػ  بػػػنی الةصبػػػة افؤ يف اؼبواقػػػن  فكػػػوف أمػػػاـ تكػػػ ا نكػػػافئ األكلػػػی كىكػػػكنػػػعیة يف اقافػػػة اؽبػػػدؼ ت

كذلػػػك ، اؼبصػػػدر ال كجػػػود لػػو يف اللغػػػة اؽبػػػدؼ كاعبػػداع ألنػػػو مقػػػـو علػػم التعثػػػری عػػػن موقػػػن يف اللغػػة
 ىػػ ه التقنیػػة مسػػم ك  .(Viney&Darbelent, 1997: 53) لرجػػوع إذل موقػػن مشػػابو مػػؤدم الغػػرضاب

ىػ ا عنػدما مػتم اسػتخداـ مسػاكات معػةؼ  كحيص : يی  مقوؿ« اعي ؿ اؼبرجع »ألی  بػ  اكراتدك
اؼبػػةجم : علػػی سػثی  اؼبثػاؿ: (050: ـ0337) آخػر مػػتم إيػ ؿ عنصػر اقػػايف ؿبػ ك    اؼبػوقفنیكػهبػا يف  

ثب ّزش   ل...اٌٗ»السػنة  ياؿ اؼبخاطثنی العرب الفورم مغرّی ف وی ى ه اعبملة الفارسیة رعامة ؼبقتضی

ر كالصػاركخ الػ م مػ  »  يیػ  مقػوؿ «صًز٘ن ٗزب اثَالف زل ٗزب اثَالف زل      ًبم تَ سا صذا هٖ لهَؿ
 «.ابؼب مأ ال  تربت علیها القوات يف مدرسة االماـ يسنی)ع( االستشهادمة

لهػػا كاؼبشػػار إلیهػػا ك ة السػػثع التقنیػػاتطرالػػإل أخػػری إلػػی  ینػػومػػن فینػػام كداربل  كػػكقػػد أنػػاؼ   
، كاعسػهاب أك اعرتػػاز، یػًكمنهػا )التخفیػػن أك الة  ع جدمػد ن لػكػػكدل ت تتسػم ابلثنالیػة كالتقابلیػة
مػا عػدا كالقاعدمة أك اؼبعجمیػة( ، كالفص  كالدم ، كالتعمیم أك التخصی ، كالتصرمأ أك التضمنی

 : فه  (029: ـ0337، )اكراتدكلقلب كيالیة اؼبةجم التعومض كا

 ًع آخػر مػن الػن  عنصػران إع میػان أـ مػؤاران ب لیػان : التعومض ن كدل نػتم، كىو أف متضػّمن جػ
یػػد يف كإتیػػاف أداة الت  ككمػػن أمثلػػة ذلػػ، مػػن كنػػعو يف مونػػعو الػػ م ظهػػر فیػػو يف الػػن  األصػػل 

إّف ىػ ا : ًبدسػت اػزت  اٗي هَضَؼ قطؿبًیػد يف اللغػة الفارسػیة  كاللغة العربیة بدالن عن قیػود الت 
 اؼبونوع لری ص یأ.

 ( القلبInversion) :   اف آخر يف اعبملة كلمة أك كيدة لغومة إلی مككىو عثارة عن نق
مػػا رتػػرم يف ترصبػػة ك،  للتوصػػ  إلػػی الثنیػػة القثیعیػػة للجملػػة يف اللغػػة اؼبػػةجم إلیهػػا كأك الفقػػرة  كذلػػ
ّزبٕ   بًزب  مٖ اص نز پ٘بهٖ اص طزش  ٗ : اللغة الفارسیة إلی اعبم  الفعلیػة يف اللغػة العربیػة اعبم  يف

 رسالة من ايدی القنوات الرظبیة. استلمنا : ردیمكدریافت سػوٖ 
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 يیػػػ  تتضػػػمن ، توبػػػةككىػػػ  يالػػػیة تضػػػاؼ أسػػػف  الصػػػف ة يف الةصبػػػة اؼب: يالػػػیة اؼبػػػةجم
ثػریة لتونػیأ اؼبعػاي الغامضػة ككعػادة مػا ترافػإل االقةانػات ال، اؼبةجم فالػدة للقػارئ معلومة مری فیها

 .(090: ـ0392، )رمضافيف ن  االنق ؽ كالت رمخ لليداث كالتعرمن ابلشخصیات... 
ىنا كمن بعد استعراض اعبوانػب الرلیسػة لنمػوذج فینػام كداربلینػو كاعتیػاف ابألمثلػة اغبقیقیػة يف 

ىػػػ ه اؼبػػػدكانت  ارأتمنػػػا أف نػػػدرس إيػػػدی، إلػػػی اللغػػػة العربیػػػةالةصبػػػة الشػػػفومة مػػػن اللغػػػة الفارسػػػیة 
  كبّقػإل اسػتعماؿ ىػ ه التقنیػات السػثعة كػالتلفازمة ال  مت اختیارىا عشوالیان دراسة دقیقة كلاملة ل

مالونػػدم مسػاعد رلػػیس منظمػػة كتور هبػػركز  كاف مقابلػة مػػ  الػد كػػاألمنػػوذج الػ م مت اختیػػاره  عملیػان. 
دقیقػة( يػوؿ قضػاای  24:51ؼبػدة )« مػن طهػراف»مػ  قنػاة العػادل يف بػرانم   القاقػة ال رمػة االمرانیػة
قػػاـ الثػػايثوف ، ة بػػنی امػػراف كالػػدكؿ اػبمسػػة زالػػد كايػػد. يف الثػػادئ ذم الثػػدعكخقػػة العمػػ  اؼبشػػة 

كعند ، تابة الن  اؼبنقوؽ العريب كالفارسی علی الورؽكابالستماع إلی اؼبلن اؼبسّج  عدة مرات ك 
، كاؼبتوسقات اغبسابیة، كالنسثة اؼبئومة، راراتكقمنا جبم  كايصاع الت، التدكمن عملیةاالنتهاع من 

 كيف اؼبريلة األخریة مت إدراج التقنیات اؼبستخدمة يف اعبدكؿ.
كفیمػػا ملػػی ربلیػػ  نػػوع التقنیػػة اؼبتثعػػة يف النصػػنی الفارسػػ  كالعػػريب ؽبػػ ا اػبقػػاب كإيصػػاعىا يف 

  امة اؼبقاؼ.
 بعة يف الرتمجة الفورية من الفارسية إلی العربيةنوع التقنية املت

 النسبة املئوية راركالت نوع التقنية املتبعة رقم
 /.96 2 االقةاض 1
 37/4 9 النسخ 2
 18/66 137 الةصبة اغبرفیة 3
 39/17 36 النق  4
 62/15 22 التعدم  5
 /.48 1 افؤكالت 6
 /.5 5 یینكالت 7
 /.155 257 اعبم  8

 



 1391 ، شتاء49 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

44 

 الرسم البياين لنوع التقنيات املستخدمة

 
 18/66  نسػػثة كىػػ  كػػن يػػ  أف أ، بعػد بیػػاف نػػوع التقنیػػات اؼبسػػتخدمة الػػ  سبػػت اختیارىػػا عشػػوالیة
 62/15ابؼبئة   التعدم  بنسػثة  39/17ابؼبئة للتقنیة اغبرفیة كقد تلتها تقنیة الت ومر أك النق  م  نسثة 

 48 افؤ بنسػػثةكػػابؼبئػػة كالت /96ابؼبئػػة كاالقػػةاض بنسػػثة  37/4النسػػخ بنسػػثة اة اللغومػػة أك كػػابؼبئػػة كاحملا 
ثػػر الةصبػػة كییػػن. كىػػ ا معػػين إف اؼبةصبػػنی الشػػفومنی اسػػتخدموا أكابؼبئػػة إال أننػػا دل نػػر لػػ ع مػػن تقنیػػة الت

 .  ( يف ى ه اؼبدّكنة49/28( مقاب ن للةصبة اؼبوازمة بنسثتها )51/71اؼبثالرة بنسثتها اؼبئومة )
ًمن القصری كالفرصػة اؼبتايػة للمػةجم يف الةصبػة الشػفهیة لػن مثقػی لػو ، ما مثدككف  نظران إلی ال

كبنػاعن علػی ىػػ ا ملجػ  اؼبػةجم يف ىػ ا النػوع مػن الةصبػة إلػػی ، ً علػی إمصػاؿ اؼبعنػیكػيیلػة إال أف مر 
اؼبفردات نفسها ال   متثادر إلی يافظتو القصریة ى  ألّف أّكؿ ل ع، ثر من لریىاكالتقنیة اغبرفیة أ

يیػػ  ، كىػػ ا مػػن الثػػدمه ،   ملجػػ  إلػػی تقنیػػة الت ػػومر كالنقػػ ، حيػػاكؿ ترصبتهػػا إلػػی للغػػة اؽبػػدؼ
مفلػػت مػػػن مدمػػػو بعػػػض اعبمػػ  كالعثػػػارات مػػػن اػبقػػػاب األصػػل  ك ػػػر علیهػػػا أك مقػػػـو بتعمیمهػػػا أك 

ةجم كخ تػػو كمػػدی كميسػػتخدـ تقنیػػة التعػػدم  ابلنسػػثة إلػػی اؼبعلومػػات اؼبسػػثقة لػػدی اؼبػػ، تلخیصػػها
االيتفػػػػػاظ هبػػػػػا أمضػػػػػان. كأّمػػػػػا نسػػػػػثة تقنیػػػػػة االقػػػػػةاض تػػػػػرتث  ابؼبصػػػػػق يات العلمیػػػػػة كالتخصصػػػػػیة 

وانف أقػػػ  اسػػػتعماالن يف الةصبػػػة كػػػییػػػن تكافؤ كالتكػػػالتقنیتػػػاف األخػػػریاتف أم الت ك لكػػػللخقػػػاب. ك 
ًمن كالة  تتػػػػوفر للمػػػػةجم یػػػػً للمقابقػػػػة فهػػػػ ه الظػػػػركؼ ابلقثػػػػ  دل كالشػػػػفهیة أل مػػػػا حباجػػػػة إلػػػػی الػػػػ
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لمػة يف اجملػاالت السیاسػیة أف مسػتخدـ  ك  من ملق   كالشفوم. كمن جانب آخر عادة ما مسعی  
. فهػ ه  كػلمات كصب  بسػیقة كسػهلة لك نػا نفػةض يف الةصبػة كس مػا  كػلهػا تعكی مفهمهػا العمػـو

 الشفومة ابلنسثة إلی الظركؼ ال  تتم فیها عملیة الةصبة.

 ةالنتيج. 3
بعد بیاف تقنیات الةصبة نظراین كتقثیقها علی الةصبة الشفهیة اؼبثالرة من اللغة الفارسیة ى ه اؼبقالة 
 : كفقان للثیاانت اؼبرصودة تدّؿ نتیجة الث   علیك ، تناكلت مدی فاعلیة ى ه التقنیات ،إلی العربیة

 لفارسػیة إلػی العربیػػة بعػد إمعػاف النظػر يف تقنیػات الةصبػػة اغبدمثػة كتقثیقهػا يف الةصبػة الفورمػػة مػن ا
دقیقػػة للتسػػجی ت التلفازمػػة الػػ  ترصبػػت مثالػػرة مػػن اللغػػة الفارسػػیة إلػػی اللغػػة  365ثػػر مػػن ككدراسػػة أ
انػػت يف كمػػا  كن تقثیقهػػا علػػی الةصبػػة الشػػفهیة  كػػتثػػنی أف التقنیػػات السػػثعة لفینػػام كداربلنػػت  ، العربیػػة
فمػث ن ىنػا تقنیػة تسػمی ابؼبسػاعد اللغػوم الػ  نراىػا الت رمرموقػد زبتلػن أيیػاانن يف بعػض التقنیػات  نوعها

تػػػوب دكف كمػػػا زبػػػت  تقنیػػػة يالػػػیة اؼبػػػةجم يف نوعهػػػا اؼبك،  يف الةصبػػػة الشػػػفهیة دكف الةصبػػػة الت رمرمػػػة
 الشفوم. 

  اّتضأ من خ ؿ الت لی  اعيصال  للثیاانت اؼبندرجة يف اؼبدكنة التلفازمػة الػ  مت اختیارىػا
يصػلت  ك لكػثػر مػن الةصبػة اؼبوازمػة ك كصبػنی الفػورمنی اسػتخدموا الةصبػة اؼبثالػرة أعشػوالیان أف اؼبة 

، (09/97كالنقػػػػ  )، ( أعلػػػػی درجػػػػة لػػػػدی اؼبةصبػػػػنی98/66تها اؼبئومػػػػة )التقنیػػػػة اغبرفیػػػػة مػػػػ  نسػػػػث
 ییػػػػػػنككالت، /.(28) افؤكػػػػػػكالت، /.(96) كاالقػػػػػػةاض، (07/2كالنسػػػػػػخ )، (60/93كالتعػػػػػػدم  )

توّصػلت لػو دراسػة  س مػاكػثر استعماال يف الةصبة الشفهیة. كى ا عكوف أك/.( علی الةتیب ت3)
ثػػػرى مػػػن كتوبػػػة  يیػػػ  كصػػػ  حبػػػثهم إلػػػی أف اؼبػػػةجم أكتور لػػػهرایرم كاتخػػػرمن يف الةصبػػػة اؼبكالػػػد 

  لری اؼبثالرة كمن أمهها التعدم .التقنیات  استخداـ
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 املصادر

 تبك
 أ( عريب
 ً القوم  للةصبة.كاؼبر ، القاىرة ،عل  إبراىیم اؼبنويف: ترصبة، الرتمجة ونظرایهتا )مدخل إلی علم الرتمجة(، ـ(2557)، أمثارك، أكراتدك ألی 

 ً اؼبصقفی العاؼب  للةصبة كالنشر.كمر ، قم، افؤ يف الرتمجة )من الفارسية إلی العربية(كدارسة تطبيقية ملبدأ الت، ق ش(1395)، أنور، الرصايف

 دار النهضة العربیة.، بریكت، تعل مية اللغة العربي ة، ـ( 2556)، كآخركف انقواف، صّیاح

 تاب العرب.كدار ارباد ال، بریكت، الرتمجة يف خدمة الثقافة اجلماهريية، ـ(1999)، سادل، العیسر

 دار ؾبدالكی.، عماف، تدرييس الرتمجة وصف وحتليل، ـ( 2511)، سعیدة،  ی كعمار  

ًالة: ترصبة، اجلامع يف الرتمجة، (ـ 2556)، بیة، ؾنیومار   تثة اؽب ؿ.كم، بریكت، يسن ل

 اجمللس األعلی للثقافة.، القاىرة، 1ط، رایعكترصبة أضبد ز ، علم اللغة والرتمجة، ـ(2552)، جورج، موانف

 ب( فارسي
 صاًِ فشحضاد ٍفش: تشجؤ، لمدی در مطالعات ترجمهكاصطالحات ، ُ ؽ( 4444)، گشٗضپِ، پبالهجَ

 قطشُ.: ْشاىت، صادُ شٗنمؾجذالِ 

 ج٘ش.ماه٘ش :ْشاىت، های ترجمه نظرها و نظریه، (ؽ 4444ُ)، ًبدس، حقبًٖ

 .ضمهش :ْشاىت، گفیمان و ترجمه، (ُ ؽ4444)، ؾلٖ، صلح جَ

 جْبد داًـگبّٖ. :ْشاىت، فنون ترجمه ضفاهي، ُ ؽ( 4444)، شٗنم، قشثبًضادُ

ٖ. :ْشاىت، احوذ صذاسٖت: هتشجن، ضناسي نظریه ترجمه از دیدگاه زبان كی، ُ ؽ(4445)، جٖ. ػٖ، تفَسدم ً 

ـگبّٖمهش :ْشاىت، آمدی به اصول و روش ترجمهدر، (ُ ؽ4445)، بغنم، لطفٖ پَس ػبؾذٕ ش دًا  .ض ـً

 ؾلٖ ثْشاهٖ ٍ: هتشجن، اربردهاكها و  معرفي مطالعات ترجمه نظریه، ُ ؽ(4441)، جشهٖ، هبًذٕ

 سٌّوب. :ْشاىت، لصٌٗت تبج٘

 ج( انگليسی
Albirhurtado,A(2001). Traduccion Y Traductoiogia: Introduccion A La 

Traductologia, Madrid: Catedra 

J-P. Vinay And J.Darbelnet (1995) Comparative Stylistics Of French And English: 

A Methodology 
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For Trnasltion, Paris: Didier 

Newmark Peter(2006) Approaches To Translation 11 Edition Longman Malaysia  

 الدورایت
 أ( عريب
 كلية اللغات و الرتمجة جبامعة امللكجملة  ، «دراسة تقثیقیة: مشك ت الةصبة»، ـ( 2554)،   نثی  الن اس، اغبمص 

 .00-9ص  ، 96العدد ، سعود

 ب( فارسي
 .4 ؿوبسُ ،4 ػب  .مجلة مطالعات ترجمه، «صهبى جٌٖ٘ دس تشجوِ ّنساّجشد پ٘ـ» ّز(4444)، شٗنم، ؿؿجبًٖ

مجلة  : ْشاىت، فشاصثبًٖ دس تشجوِ ؿفبّٖ ث٘ش ؾَاهل صثبًٖ ٍأتّز( 4444)، صّشا، فالح ؿبّشٍدٕ

 .44ؿوبسُ ، 4 ػب  .های زباني و ادبمات فرانسه پژوهص

 .4 ؿوبسُ، 4 ػب  :ْشاىت، میرجم فصلٌبهِ« ّبٕ ّفتگبًِ تشجوِ لٌ٘نت»، (ّز ؽ 4445)، ؾلٖ، فش خضاؾٖ

 ز صهبى فبسػٖ ّبٕ تشجوِ ّن ًگبّٖ ثِ چبلؾ» ّز ؽ( 4441)، حؼ٘ي، ؾجذالحؼ٘ي ٍػل٘وبًٖ، فقْٖ

 .4ؿوبسُ ، 4 ػب  :ْشاىت، ادب عربيهجلٔ ، «غنثشؾ ؾشثٖ ٍ

ثش اػبع الگَٕ  "الـحبر"سهبى  ٍ تحل٘ل تشجوِ ثشسػٖ»ّز ؽ( 4444)، ٍآخشٍى، ؿْشٗبس، ً٘بصٕ

 داًـگبُ الضّشا.، پژوهي زبانهجلٔ ، «ًػشٕ ٌٍٖٗ ٍ داسثلٌِ

 الرسائل اجلامعيةب( 
درجة لنيل  ةمقدم اطروحة)زمان  يد بر ترمجه همكاصول و فنون ترمجه شفاهي اب أت، ق ش( 9092)، فاطمة، أيدم

ًكارمیم كجامعة ي، و آداهبا( يف اللغة العربية اجسرتامل  قسم اللغة العربیة كآداهبا.، لیة اتدابك ،سث

های جزئی  اسرتاتژی: الت مرتمجان شفاهی ايرانی در برگردان اصطالحات ختصصیكمشىػ(.9090)، عل ، ندرمكاس
ًمة جبامعة اصفهاف.لیكای    . أطركية لنی  درجة اؼباجسة يف فرع اللغة االقبلی

تور هيجو برتمجة منري كلفي« Les Ftliserables»الرتمجة األدبية؛ رواية إسرتاتيجيات ، ـ(2514)، صینة، رمضاف
ًالر، رة مقدمة لنيل شهادة املاجسرت يف الرتمجةكمذ ، أمنوذجا« Cosette»ي إلی العربية اجمللد الثاين كالبعلب جامعة ، اعب

 قسم الةصبة. ،لیة اتداب كاللغاتك،  ابتنة-اغباج ػبضر

ماؿ متقلثات نی  لهادة كرسالة مقدمة الست، الرتمجة األدبية بنی النظرية و التطبيق، ـ(2555)، عهد، ت سثوؿكلو 
   لیة العلـو ك اتداب.ك،  یةكاعبامعة األمرم، بریكت، أستاذ يف اتداب )اؼباجسة(
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از  ؛ها رسانهدر  يبه زبان عرب ياز زبان فارس يضفاه ةترجم ندیفرا

 و داربلنت ينیو های تکنمك هینظر دگاهید
 3يگانیخو يمممحمد رح، 2ينرگس گنج، 1یوارك يعل
 داًـگبُ اصفْبى ٖصثبى ٍ ادث٘بت ؾشث ٕتشمد ٕداًـجَ. 4

 اصفْبى ٖ داًـگبُؾشث بت٘صثبى ٍ ادثگشٍُ  بس٘داًـ. 4

 اصفْبىداًـگبُ  ٖؾشث بت٘صثبى ٍ ادث گشٍُ بسٗاػتبد. 4

 دهمکچ
ِ    يٗز دس ا ٖبػتمٍ  ٖؿفبّ ٔتشجو گبٍُٗ جب ت٘ثِ اّو ثب تَجِ  يٗز ا، ًزَؼ اص هطبلؿزبت تشجوز

ِ دس هحبفل  ِٖ هتشجوبى ؿفبّماػت  ّٖٗب ل٘تنٌ ٖٗپظٍّؾ ثِ دًجب  ؿٌبػب بس مز ِ ثز  إ سػزبً

داسثلٌزت   ٍ ٌٖز ٍٗ ًٔٗػش ٍٗظُ ثِ ،ؾلن تشجوِ ذًَٗپذ ّبٕ ًػشِٗ ثش ِ٘نهطبلؿِ ثب ت يٗا .گ٘شًذ هٖ

هصبحجِ ثب هؼئَالى  45 ٍ ٖصَت لٗفب قِ٘دق 445پظٍّؾ ؿبهل  ٕآهبس ٔ. جبهؿتاػُ ؿذاًجبم 

 ٖصهبى اص فبسػ تَػط پٌج هتشجن ثِ صَست ّنالؿبلن  ٔدس ؿجنِ م اػت شاىٗا طشاص اٍ  دٍلتٖ

 ٕش٘ز گ ًوًَِثِ صَست  ،ؿذُ مبسگشفتِ ّبٕ ثِ تنٌ٘لًَؼ  ي٘٘تؿ شإاػت. ث تشجوِ ؿذُ ٖثِ ؾشث

 .اػت اًتخبة ؿذُّب  هصبحجِ يٗاص ا قِ٘دق 41 ،ٖتصبدف

ٍ آى ثزَدُ   ٖتجز مّوبًٌذ ًَؼ  ٖؿفبّ ّٔبٕ تشجو تنٌ٘لِ مآى اػت  ٕبٗگَآهذُ  دػت ثِ جًٗتب

، ٖٗجزب ِ جبثز  ٖ ؾجبستٌزذ اص: اللفػ تحت ّٔبٕ تشجو تنٌ٘ل هتفبٍتٌذ ٍثب ّن  ت٘وّم اصلحبظ فقط

بسثشد سا ًزضد  مز  يٗـزتش ٘ث، ت٘ز ثزِ تشت مزِ  ٍ اقتجبع ، ٕػبص هؿبد  ،ٕش٘گ ٍام ،ٕثشداس گشتِ ،ش٘٘تغ

 .اًذ ؿتِدا ٖؿفبّ جوبىهتش

 
 ٖ.ثِ ؾشث ٖتشجوِ اص فبسػ ؛تشجوِ ّبٕ تنٌ٘ل ؛ٖؿفبّ ٔتشجو: ها لمدواژهك

                                                                                                                                                       

ٓهؼئَ :  ًَٗؼٌذ               ganji@fgn.ui.ac.ir 


